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Részletek  
a képvi selő-testület  
februári határozataiból

Ismertetjük Hatvani Miklós polgármesternek a kép-
viselő-testület által elfogadott beszámolóját a két 
ülés közötti intézkedésekről, tárgyalásairól, valamint 
Isaszeg Város Önkormányzata képviselő-testületének 
a február 20-i soros ülésén hozott határozatait.

Szilárdi Lászlónak, a pénzügyi, jogi, ügyrendi, va-
gyonnyilatkozatot és összeférhetetlenséget kezelő 
bizottság elnökének tájékoztatása alapján valamennyi 
képviselő a törvényi előírásoknak megfelelően határ-
időben eleget tett vagyonnyilatkozat-leadási kötele-
zettségének.

Január 28. Dr. Illényi Tamás fogszakorvossal 
tárgyaltam a fogorvosi praxisban történt változások 
ügyében. Dr. Mészáros Zsuzsanna doktornő nyug-
díjba vonulása révén meg kell hirdetni a fogorvosi 
álláspályázatot. Felvettem a kapcsolatot az Országos 
Egészségügyi Pénztárral, valamint több polgármester-
kollégával, akik hasonlóan fogorvosi pályázatot írtak 
ki, és előttünk járnak, hogy segítsenek fogorvost talál-
ni. Szerződése alapján Illényi doktor úr ellátja a másik 
körzetet, amíg az szükséges.

Január 29. Az idősügyi tanáccsal bejáráson vol-
tam a fejlesztés alatt álló intézményekben, illetve az 
ipari parkban. 

Ugyanezen a napon a MÁV Start Zrt., a Strabag 
és a Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt. mérnöki 
koordinációs értekezletén vettem részt a folyamatban 
lévő vasúti beruházás ügyében. Folyamatosan tartom 
a kapcsolatot a kivitelezőkkel, és már alig várom a 
felújítás végét az élet- és balesetveszély miatt. Sajnos a 
tőzegtelepet elhatároló kerítést több helyen is kibon-
tották, ezzel is növelve a balesetveszélyt. A munka-
vonatok közlekedéséig nem engedélyezik a Hold utcai 
átjárón kívül az átjárást. A vonatsínek mellett sor ke-
rült a kövek és az aljzat felbontására, az ott dolgozók 
nem tudják garantálni a saját felelősségükre áthaladó 
lakosok védelmét. Ígéretet kaptam arra, hogy amint 
a munkafolyamatok megszűnnek, faátjárót biztosí-
tanak az átkeléshez. Kijelölték az aluljárót, amely a 
tervezett nyolc méter helyett csak négy méter széles 
lesz. Szintén ígéretet kaptam arra, hogy addig nem 
nyúlnak a jelenlegi aluljáróhoz, amíg más lehetősé-
get nem tudnak biztosítani a balesetmentes gyalogos 
közlekedésre.

Január 30. A Sípos ügyvédi iroda által ellenjegy-
zett terület átadási szerződéseket írtam alá.

Örömmel tájékoztatom képviselő társaimat, hogy 
ugyanezen a napon az RTL Klub Kalandozó című mű-

sorának felvételére került sor, bemutatva Isaszeg értékeit. Az 
utazós életmódmagazinnak ezt a részét február 17-én láthatta 
a televízióban a nagyközönség.

Február 2. Az Isaszegi Múzeumbarátok Körének köz-
gyűlésén vettem részt. Örömmel számoltam be a közgyűlés 
tagjainak, hogy a múzeumunk majdnem teljes egészében 
megújult a Kubinyi Ágoston programban való részvételnek és 
az önkormányzati erőnek köszönhetően. 

Február 4. Schindler Kormos Eleonórával, Pénzes János 
alpolgármester úrral a LIFE pályázatról értekeztem. Az ön-
kormányzatunk együttműködő partnerként kíván aktívan 
részt venni az Országos Vízügyi Főigazgatóság mint főpályá-
zó által vezetett, a LIFE program Környezetvédelem alprog-
ramja keretében megvalósuló, Mederfenntartási jó gyakorlat 
integrált vízgyűjtő-gazdálkodási szemléletű fejlesztése című 
LIFE IP MEDER projektben. 

Február 5. Szepessy György úrral, a Pénzügyminisz-
térium munkatársával tárgyaltam az iparterület fejlesztése 
kapcsán felmerült áfa-visszaigénylésről. 

Február 6. Fülöp Tibor úrral, a hagyományőrzők vezető-
jével és Verseczkyné Sziki Éva intézményvezető asszonnyal 
az ez évi csataimitációval kapcsolatban folytattam megbeszé-
léseket. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy bejelentsem: a 
hagyományőrzőkkel közösen beadott pályáztunk nyert, és így 
egymillió forintot tudunk fordítani a résztvevők ellátására.

Február 14. Állampolgársági esküt tartottam egy kedves 
házaspárnak.

Február 15. Frech László és Horváth István urakkal be-
járáson vettem részt az isaszegi külterületen lévő közvilágí-
tással felmerült kérdésekkel kapcsolatban. 

Ugyanezen a napon köszöntöttem dr. Mészáros Zsuzsan-
na fogszakorvost nyugdíjba vonulása alkalmából. A doktornő 
negyven éve dolgozik itt a városban, negyven éve közmeg-
elégedéssel. Nehéz lesz őt pótolni, innen is nyugodt, békés, 
hosszú nyugdíjas éveket kívánok neki.

Ugyancsak ezen a napon megbeszélést folytattam Eich 
László úrral, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ kép-
viselőjével, valamint Takács Zsolt úrral, a TS Gastro képvise-
lőjével a következő nevelési év étkeztetési körülményeinek, a 
közétkeztetés minőségének javítása kapcsán. A megbeszélé-
sen főként a Damjanich-iskola ebédlőjének megépítése került 
előtérbe. 

Február 19. Rataj András, a gödi városüzemeltetés igaz-
gatója volt a vendégem, aki ismertette a Gödön működő 
közétkeztetési rendszert. Az önkormányzat számláján havi 
ötszázezer forint jelentkezik túlrendelésből vagy fizetésel-
maradásból. Igazgató úr bemutatott egy biztonságos mód-
szert, amellyel kiküszöbölhetők a be nem tervezett, a város 
költségvetését igencsak terhelő kiadások. A szülők előre 
nyilatkoznak az étkezési térítési díj előre fizetéséről, illet-
ve interaktív rendszerben írásban jelzik, ha a gyermek nem 
megy iskolába. Ha ezt nem jelzik, akkor ki kell fizetniük az el 
nem fogyasztott ebédet. A szülő részéről felelősség áll fenn. 
Minden gyerek étkezési kártyát kap, amely engedélyezi vagy 
nem az étkezést. Az elv megmarad: a gyerek ne maradjon 

éhesen; amennyiben nincs rendezve az étkezése, akkor kap 
egy szendvicset, a megmaradt ebédet pedig szétosztják. Havi 
ötszázezer forint túlfizetésünk van havonta, ez egy évben 
öt-hat millió forint, amely nincs betervezve a költségveté-
sünkbe, és ez kiadás. Ezt meg kell oldani. Természetesen az is 
egy lehetőség, amelyet igazgató úr elénk tárt.

Hetente többször kimegyek a jelenlegi beruházásainkhoz, 
a vasútfejlesztés várost érintő területeihez. Örömmel tájékoz-
tatom a testületet, hogy új nyertes tendereket tudhat magáé-
nak a város a két önkormányzati fenntartású óvoda tekinte-
tében. Mindkét nevelési intézményünkben sor kerül műfüves 
grundpálya kialakítására.

Az önkormányzat képviselő-testülete 2019–2020. évi 
munkatervének elfogadása
A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló önkormányzati rendelet szerint a képviselő-testület a 
naptári évtől eltérő éves munkaterv szerint dolgozik. Az éves 
munkatervet a polgármester minden év március 31. napjáig 
köteles beterjeszteni.

A munkatervnek tartalmaznia kell a képviselő-testü-
let által meghatározott éves feladatokat és a végrehajtással 
összefüggő tennivalókat, a jogszabály által kötelezően előírt 
napirendeket, a képviselő-testületi ülések várható üteme-
zését, a napirendek címét, az előkészítésért felelős nevét, az 
előterjesztő nevét, a közmeghallgatás időpontját, az érintett 
napirendhez tanácskozási joggal meghívandók körét. A mun-
katerv összeállításához a polgármester kikéri a települési 
képviselők, bizottsági tagok, az alpolgármester, a jegyző, a 
nemzetiségi önkormányzat(ok), valamint az önkormányzati 
fenntartású intézmények javaslatait. Mindezek alapján a hi-
vatal összeállította a munkatervtervezetet, amelyet a bizottsá-
gok javasoltak, a képviselő-testület pedig elfogadott.
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Az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda intézményvezetői 
álláspályázatának kiírása
A jelzett köznevelési intézmény vezetőjének, Skultétiné Pál 
Juditnak ötéves intézményvezetői megbízási ideje 2019. 
augusztus 15-én lejár, ezért a köznevelési törvény, valamint 
a közalkalmazottakra vonatkozó törvény alapján a képvise-
lő-testület pályázatot ír ki a vezetői állás betöltésére, vala-
mint megválasztotta a beérkező pályázatokat, pályázókat 
véleményező bizottság tagjait Balog Istvánné, Horváth István 
képviselők, Palaga Sándorné és Dobos Olga külsős bizottsági 
tagok személyében. A felállított szakmai bizottság elnöke Ba-
log István képviselő asszony lett. 

A közművelődési intézmények beszámolójának és 
munkatervének elfogadása
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely, va-
lamint a Jókai Mór Városi Könyvtár a képviselő-testület 
munkarendjében meghatározott időpontokban beszámolnak 
elmúlt éves munkájukról és a tárgyévet érintő munkater-
vükről. A beszámoltatás és munkaterv elkészítésének célja a 
közművelődési intézmények tevékenységének átfogó meg-
ítélése, a további célkitűzések megvalósítási lehetőségeinek 
körvonalazása, a képviselő-testület döntéseinek elősegítése, 
elsősorban az éves programok pénzügyi kereteinek bizto-
sítása terén a működési költségek tervezése. Beszámolóik 
alapján a könyvtár 54, a művelődési ház pedig 145 rendez-
vénnyel gazdagította településünk kulturális életét. A be-
számolók, illetve munkatervek a jelzett intézményekben 
megtekinthetők.

A testület a beszámolókat elfogadta, az intézmények mun-
kájához sok sikert kívánt.

Részvétel villamos energia beszerzése céljából 
lebonyolítandó közbeszerzési eljáráson, valamint gesztori 
szerep vállalása
A hatékony energiafelhasználás érdekében az önkormányzat 
és intézményei által felhasznált energiahordozókat az ön-
kormányzat közbeszerezteti. 2019. december 31-én lejárnak 
az önkormányzat villamosenergia-szerződései, ezért vált 
szükségessé egy új közbeszerzési eljárás lebonyolítása, amely-
ben az önkormányzat partnere az energiahordozók piacán 
országunkban igen népszerű Sourcing Hungary Kft. A kft. 
segítségével városunk számos sikeres, több település össze-
fogásával megvalósult beszerzési eljáráson vett már részt, 
és nyert megtakarításokat. A Sourcing Hungary Kft. azzal 
kereste fel az önkormányzatot, hogy egyszeri nettó ötszázezer 
forintos díj ellenében bízza meg az önkormányzat az elektro-
nikus árlejtéses eljárás lefolytatására, valamint, hogy Isaszeg 
vállalja a gesztori szerepet, amellyel több önkormányzat 
beszerzési igényét egybeszámítva jóval kedvezőbb ajánlat-
kérői pozíciót remélnek elérni. A korábbi években alkalma-
zott megtakarításalapú 21 százalékos szolgáltatási díjra a 
továbbiakban a kft. nem tart igényt, ezzel is tovább javulhat a 
beszerzés hatékonysága. A testület támogatta a közbeszerzé-
sen való részvételt, valamint felhatalmazta a polgármestert az 
eljárás megkezdéséhez, lefolytatásához szükséges szerződések 
aláírására.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Csak az összefogáson múlik
Zöldbe borulhat a Liget tér

Kedves Isaszegiek!  
A Mozdulj Velünk Egyesület a segítsé-
güket kéri egy közös cél megvalósítá-
sához.

A MOL Helyi Érték program 
2018 keretében az alapítvány szakér-
tői értékelésén a kuratórium döntése 
értelmében szervezetünk HE18-269 
iktatószámú, Zöldbe borul a Liget tér 
című pályázata bejutott a Helyi Érték 
program második fordulójába, és ezzel 
részt vehet az ország 146 benzinkútján 
április 1–22. között megrendezendő 
szavazáson.

Amennyiben a szavazáson is sike-
resen szerepelünk, azaz körzetünkben 
az egyesületünk a legtöbb szavazatot 
kapja, projektünk megvalósításához 
ötszázezer forint támogatást nyerhe-
tünk el.

Tudnivalók a szavazásról  
(a pályázatban megadott rövid 
összefoglaló szerkesztett változata)
Körzetenként két vagy három 
szervezetre lehet szavazni. A legtöbb 
szavazatot begyűjtő szervezet nyeri el az 
anyagi támogatást, és valósíthatja meg a 
pályázatban benyújtott projektet.

Projektünkre a következő benzin-
kutakon adhatják le a szavazatukat: 
2100 Gödöllő, Szabadság utca 12.; 
2100 Gödöllő, Dózsa György út 61.; 
2117 Isaszeg, Rákóczi utca, hrsz. 455; 
2119 Pécel, Köztársaság tér;  
2112 Veresegyház, Fő utca.

Szavazni a benzinkút üzlethe-
lyiségében kihelyezett szavazólapon 
található kuponokkal lehet. A szavazás 
nem kötött vásárláshoz, a szórólapokat 
bárki kérheti, illetve elveheti az üzlet 

kasszapultjáról vagy a gyűjtőurnán el-
helyezett szórólaptartóból. A kiválasz-
tott szervezet nevével ellátott kupont le 
kell tépni a szórólapról, és az üzletben 
található „A Te szavazatod is számít! 
Helyi Érték program” feliratú gyűjtő-
urnákba kell bedobni. A kuponok 
különböző színűek, a szavazásban részt 
vevő szervezetek neve jól olvashatóan 
fel van rajta tüntetve. 

A szórólap tájékoztatást nyújt a sza-
vazás menetéről, és röviden bemutatja 
azt a projektet, amelynek megvalósítá-
sára a civilszervezet a pályázati támo-
gatást igényelte. 

A szavazatok összesítésére legké-
sőbb 2019. április 30-ig kerül sor.

Köszönettel:
MÉSZÁROS GUSZTÁVNÉ,  

a Mozdulj Velünk Egyesület elnöke

Bejáráson az idősügyi 
tanács

Február hónapban Hatvani Miklós polgármester a 
hivatalában fogadta az idősügyi tanács tagjait. A ta-
nács ülésén a polgármester beszámolt a városban je-
lenleg is tartó beruházások, fejlesztések folyamatai-
ról, majd a bejáráson megmutatta a tanács tagjainak 
a munkaterületeket.

SZERKESZTŐSÉG

Pályázat fogorvosi állásra

Az Isaszegi Polgármesteri Hivatal a közalkalmazottak jog-
állásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján 
pályázatot hirdet isaszegi fogászati ellátás, fogorvos munka-
kör betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv: Isaszegi Polgármesteri Hiva-
tal, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A közalkalmazotti jogviszony 
időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés he-
lye: Pest megye, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó 
lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel a 2. számú 
fogorvosi körzetben a fogorvosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások: az illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek: felsőfokú végzettség – egyetem, fog-
orvos; magyar állampolgárság, büntetlen előélet, betöltött 
18. életév; az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. 
törvényben, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 
tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az ön-
álló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehaj-
tásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) kormányrendeletben előírt 
feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
részletes szakmai önéletrajz; szakirányú felsőfokú végzett-
séget igazoló okirat másolata; három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány; a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 
pályázati anyagba foglalt személyes adatainak a pályázati 
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul; 
nyilatkozat, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat el-
bírálásában részt vevők a pályázati anyagot megismerhessék.

A pályázati elbírálásnál előnyt jelent: az ionizáló su-
gárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, 
jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) 
kormányrendelet 18. §-ában megjelölt képzettség és szak-
mai képesítés.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a 
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat 

benyújtásának határideje: a KSZK honlapján való megjelenés-
től számított 30 nap: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 
Szekeres Józsefné nyújt a 28/583-113-as telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázat-
nak az Isaszegi Polgármesteri Hivatal címére való megküldé-
sével (2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.). Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
SZ/33-1/2019, valamint a munkakör megnevezését: fogorvos. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: a munkáltató 
a beérkezett pályázatok alapján, szükség esetén személyes 
meghallgatást követően dönt a nyertes pályázó személyéről. 
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályáza-
tot eredménytelenné nyilvánítsa.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Felhívás mammográfiai vizsgálatra

Azok az Isaszegen lakó, 45–65 év közötti nők, akiknek az utolsó 
mammográfiás vizsgálata óta eltelt két év, névre szóló meghívót kapnak 
mammográfiás szűrővizsgálatra. A vizsgálat helye : Flór Ferenc Kórház, 2143 
Kistarcsa, Semmelweis tér 1. (tel.: 28/507-126). Ideje: 2019. március 9–22. 

Az idejében felismert melldaganat gyógyítható! A lehetőség adott, 
éljen vele! A szűrés ingyenes!

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 
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Isaszegi Hétszínvirág Óvoda – óvodavezetői pályázat

Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a 
alapján pályázatot hirdet az Isaszegi Hétszínvirág Óvoda tekintetében óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A pályázatot meghirdető szerv: Isaszeg 
Város Önkormányzatának képviselő-
testülete, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. 
A közalkalmazotti jogviszony időtarta-
ma: határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszony. A foglalkoztatás jellege: tel-
jes munkaidő. A vezetői megbízás idő-
tartama: a magasabb vezetői megbízás 
határozott időre, 2019. augusztus 16-tól 
2024. augusztus 15-ig szól. A munka-
végzés helye: Isaszegi Hétszínvirág 
Óvoda, 2117 Isaszeg, Madách u. 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a 
vezetői megbízással járó lényeges fel-
adatok: az intézmény alapító okiratában 
és minőségirányítási programjában meg-
határozott szakszerű és törvényes mű-
ködtetés; takarékos gazdálkodás; a mun-
káltatói jogok gyakorlása; döntéshozatal 
az intézmény működésével kapcsolatban 
minden olyan ügyben, amelyet jogsza-
bály nem utal más hatáskörbe; szakmai 
tevékenységének újítása; az intézmény 
működését érintő pályázati lehetőségek 
figyelése, pályázatok készítése.

Illetmény és juttatások: az illetmény 
megállapítására és a juttatásokra a köz-

alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény rendelkezései az 
irányadók. Pályázati feltételek: felsőfokú 
képesítés, óvónő, pedagógus-szakvizsga; 
magasabb vezetői, legalább öt év feletti 
vezetői tapasztalat; vagyonnyilatkozat-
tételi eljárás lefolytatása; magyar állam-
polgárság; a 18. év betöltése; büntetlen 
előélet.

A pályázat részeként benyújtan-
dó iratok, igazolások: legfontosabb 
személyi adatok másolata; szakmai 
önéletrajz; az intézmény vezetésére vo-
natkozó program, a helyzetelemzésre 
épülő működési és szakmai elképzelés, 
különös tekintettel a nevelés színvona-
lának emelésére; szakirányú felsőfokú 
végzettséget igazoló okirat másolata; 
három hónapnál nem régebbi erkölcsi 
bizonyítvány; nyilatkozat, amelyben a 
pályázó hozzájárul, hogy a pályázat el-
bírálásában közreműködők a pályázatba 
betekintsenek, nyílt vagy zárt ülésen 
tárgyalja a képviselő-testület.

A munkakör betölthetőségének 
időpontja: a munkakör legkorábban 
2019. augusztus 16. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
a KSZK honlapján való megjelenéstől 
számított 30 nap: 2019. március 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan 
további információt Pisiák Zsuzsan-
na, az igazgatási osztály vezetője nyújt 
a 28/583-100/123-as mellék telefon-
számon.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. május 22. A pályázat benyúj-
tásának módja: postai úton, ajánlott 
küldeményként, két példányban Isaszeg 
Város Önkormányzata képviselő-tes-
tületének címére való megküldésével 
(2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.). Kérjük a 
borítékon feltüntetni a pályázati adat-
bázisban szereplő azonosító számot: 
SZ/32-1/2019; valamint a munkakör 
megnevezését: óvodavezető. 

A pályázat elbírálásának módja, 
rendje: nevelőtestületi javaslatot, szak-
mai bizottsági meghallgatást és javaslat 
kialakítását, valamint az önkormányzat 
képviselő-testülete szakmai bizottságá-
nak javaslatát követően hozott képvise-
lő-testületi döntés.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Amit az óvodai beiratkozásról tudni kell

Az Isaszeg Város Önkormányzata által fenntartott óvodákba a beiratkozás időpontja a 2019/2020-as nevelési évre: 2019. ápri-
lis 29–30., hétfő és kedd, 8-tól 18 óráig. Helyszínek: Isaszegi Bóbita Óvoda, Vadász u. 2.; Isaszegi Hétszínvirág Óvoda, Madách 
Imre u. 11. 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
–  a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek 

nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló ha-
tósági igazolvány; 

–  a gyermek születési anyakönyvi kivonata; 
–  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványa;
–  védőnői igazolás, hogy a gyermek életvitelszerűen a be-

jelentett lakcímén lakik (védőnőktől kérhető a rendelési 
időpontjaikban);

–  amennyiben a gyermeknek bármilyen szakértői véleménye 
van fejlettségéről, képességeiről, a határozat vagy az igazolás.

A köznevelési törvény meghatározza, hogy az óvodai felvé-
tel jelentkezés, beiratkozás alapján történik. Az óvodába a 

gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az 
óvoda köteles felvenni, átvenni az 5. életévét betöltött gyer-
meket, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a 
körzetében található. A szülő gyermekének óvodai felvételét, 
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbí-
rálásáról a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre 
vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai 
nevelésre kötelezett gyermek átvétele esetén más óvodából 
indokolás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. 

2015. szeptember 1-jétől a gyermek abban az évben, 
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdőnapjától legalább napi négy órában óvo-
dai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az 

óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek 
jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig 
felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való rész-
vétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. Felmentést az a 
kiskorú gyermek kaphat, akit az óvodába beíratnak.

A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét 
betölti, a nevelési év kezdőnapjától napi négy órát köteles 
óvodai nevelésben részt venni. A szülő az óvodai nevelésben 
való részvételre jogszabály alapján köteles beíratni gyer-
mekét az önkormányzat által közzétett közleményben vagy 
hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy 
órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ameny-
nyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, 
köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját köve-
tő tizenöt napon belül értesíteni a gyermek lakóhelye, annak 
hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes jegyzőt.

Az óvodai jelentkezés minden esetben a körzetes, kö-
telező felvételt biztosító intézménybe történik. Az óvodák 
körzethatáraihoz tartozó utcák listája megtekinthető a város 
honlapján (Isaszeg.hu). A gyermeket elsősorban abba az 
óvodába kell felvenni, amelynek körzetében életvitelszerűen 
lakik. (Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek 
a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található 
ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgá-
rok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a 
gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvo-

dai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál 
régebb óta szerepel.) 

Aki nem az óvoda felvételi körzetében lakik, csak a 
körzetes jelentkezők felvétele után fennmaradó férőhelyre 
vehető fel. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője 
dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felve-
hető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén 
az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot 
tesz a felvételre. Az elutasított óvodai felvétellel kapcsola-
tos határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a 
szülő fellebbezési eljárást megindító kérelmet nyújthat be az 
óvodavezetőnél. 

Az óvodákba való beiratkozás még nem jelent felvételt. 
Az áprilisi vagy a májusi ülésen dönthet a képviselő-testület 
az indítható óvodai csoportok számáról, azok létszámáról a 
beíratott gyermeklétszám függvényében. Az intézményveze-
tők ezután határoznak a gyermekek felvételéről, és írásban 
értesítik a szülőket.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Hirdetmény az általános iskolai beiratkozás rendjéről

Az általános iskolai beiratkozás rendjét 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 
évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 
50. § (7) bekezdése, valamint a nevelé-
si-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 22. § (1)–(4) bekezdé-
sei alapján a Gödöllői Járási Hivatal a 
következők szerint határozza meg. 

A 2019/2020-as tanévre 2019. áp-
rilis 11. (csütörtök), 8 és 19 óra között, 
valamint 2019. április 12. (péntek), 8. 
és 18 óra között lehet beiratkozni.

A gyermek abban az évben, amely-
nek augusztus 31. napjáig a hatodik 
életévét betölti, legkésőbb az azt követő 
tanévben tankötelessé válik. 

A szülő köteles a tanköteles korba 
lépő (2013. augusztus 31-ig született) 
gyermekét a lakóhelye, ennek hiányá-
ban tartózkodási helye szerint illeté-
kes, kötelező felvételt biztosító vagy 

a választott iskola első évfolyamára 
beíratni.

A szülő az első évfolyamra va-
ló beiratkozáskor köteles bemutatni: 
a gyermek személyazonosításra al-
kalmas, a gyermek nevére kiállított 
személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolványt (a gyermek lak-
címkártyáját); az iskolába lépéshez 
szükséges fejlettség elérését tanúsító 
igazolást. Amennyiben a választott 
iskola a gyermek felvételével kapcso-
latban elutasító döntést hoz, a szülő 
a döntés ellen jogorvoslattal élhet. 
A szülő az Nkt. 37. § (2)–(3) bekez-
dései alapján jogszabálysértésre vagy 
érdeksérelemre hivatkozással nyújt-
hat be jogorvoslati kérelmet a döntés 
közlésétől, ennek hiányában a tudo-
mására jutásától számított 15 napon 
belül. Az eljárást megindító kérelmet 
a fenntartónak címezve az intézmény 
vezetőjéhez kell benyújtani. Amennyi-

ben a szülő a választott iskola elutasító 
döntése ellen nem kíván jogorvoslattal 
élni, a döntés véglegessé válását köve-
tő öt napon belül köteles gyermekét 
beíratni a kötelező felvételt biztosító 
iskola első évfolyamára. A kötelező fel-
vételt biztosító általános iskola köteles 
felvenni, átvenni azt a tanköteles ta-
nulót, aki életvitelszerűen az általános 
iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képvise-
lő, aki a szülői felügyelete vagy gyám-
sága alatt álló gyermeket kellő időben 
nem íratja be az iskolába, továbbá az a 
szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos 
és halmozottan fogyatékos gyermeke a 
fejlődését biztosító nevelésben, neve-
lés-oktatásban vegyen részt, szabály-
sértést követ el.

DR. JÁVOR ÁGNES  
járási hivatalvezető, Pest Megyei 

Kormányhivatal  
Gödöllői Járási Hivatala

Bölcsődei beiratkozás
Isaszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Aprók Falva 
Bölcsődébe való beiratkozás időpontját és helyszínét a következők szerint 
határozza meg: április 29–30., hétfő–kedd, 8-tól 18 óráig; Aprók Falva 
Bölcsőde, Isaszeg, Móricz Zsigmond utca 14.

POLGÁRMESTERI HIVATAL
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Tájékoztató az ebek 
veszettség elleni oltásáról

Tisztelt ebtulajdonosok!
A tavalyi évhez hasonlóan idén is Isaszegen a két állat-
orvosi rendelőben, illetve igény esetén háznál végezhető a 
veszettség elleni oltás. Az Isaszegen dolgozó állatorvosok 
a tulajdonosok anyagi terheinek csökkentése érdekében 
kétheti időtartamra akciót hirdetnek meg. Veszettség elle-
ni oltás rendelőben: 5000 Ft; veszettség elleni oltás háznál 
(kiszállással): 6000 Ft; kötelező féreghajtás: 350 Ft/10 kg; 
egyedi, számozott oltási könyv: 500 Ft; a csippel még nem 
jelölt kutyák jelölése: 5000 Ft. Az akción kívüli időszakban 
a rendelőben végzett veszettség elleni oltás 6000 Ft, míg 
háznál ehhez jön még a kiszállási díj.

Akciós veszettség elleni oltás rendelőben: április 1-jé-
től 6-ig dr. Szeredi Levente, Isaszeg, Gyöngyvirág u. 13., 
hétfőtől péntekig 18–20 óra, szombaton 8–10 óra között; 
április 8-tól 13-ig Isaszegi Kisállatrendelő Kft., Isaszeg, 
Ady Endre u. 1., hétfőtől péntekig 8–10 óra és 17–19 óra, 
szombaton 10–12 óra között.

Akciós veszettség elleni oltás háznál: április 1-jétől 
13-ig dr. Békési Béla (telefon: 30/954-9684, 28/452-845); 
április 1-jétől 13-ig dr. Michalik László (telefon: 20/981-
3100); április 4-től 13-ig dr. Szeredi Levente (telefon: 
20/353-4547); április 1-jétől 13-ig dr. Vaskó Márta (tele-
fon: 20/991-3057).

Fontos figyelmeztetések: csak csippel megjelölt kutya 
oltható; a meglévő oltási könyvet hozza magával/készítse 
elő; csak egészséges eb oltható, de a vemhesség nem kizá-
ró tényező; minden három hónapos kort betöltött kutya 
oltása kötelező; két héten belül embert harapott eb nem 
oltható; minden kutyát egyéves kor alatt kétszer (három és 
kilenc hónapos korban), ezt követően évente kell oltani.

DR. SZEREDI LEVENTE állatorvos

Nyári gyermekfelügyelet

Isaszeg Város Önkormányzata idén is szeretné segíteni a dolgozó 
szülőket azzal, hogy a nyári szünidőben július 15-től augusztus 
9-ig gyermekfelügyeletet szervez. Helyszíne az Isaszegi Damjanich 
János Általános Iskola (Madách u. 1.). Minden hétköznap 8-tól 16 
óráig pedagógusok által tartott foglalkozásokon vehetnek részt a 
gyermekek. Foglalkozás nélküli felügyelet 7–8 és 16–17 óra között 
biztosított. A tábor pontos programját a felügyelet helyszínén kap-
ják meg a szülők. A program időjárástól függően változhat.

Jelentkezési feltételek: napidíj, étkezési térítési díj fizetésé-
nek vállalása (kivéve HH-HHH, tájékoztatás lejjebb); legalább 
15 nap igénybevétele; a jelentkezés leadása a határidőn belül; 
alsó tagozatos gyermek vagy legfeljebb hatodikos és alsó tago-
zatos testvérek együttes igénylése.

Jelentkezési határidő: április 1. A napidíjelőleg befizetésé-
nek határideje: március 31. 

Legalább húsz gyermek jelentkezése esetén lehetséges a 
napközis gyermekfelügyelet megszervezése. A képviselő-testü-
let az áprilisi ülésén tárgyal – a jelentkezők számát figyelembe 
véve – a tábor megtartásáról.

Napidíj: gyermekenként 600 Ft. Napidíj-befizetés: csekken 
vagy átutalással; számlaszám: 11742049-15391528. Az étkezési 
díj összege: 635 Ft × az igényelt napok száma. Étkezés befize-
tése: előre fizetés esetén kerül fel az étkezői jelenléti ívre a gyer-
mek. Számlaszám: 11742049-15391528-10110007 (beérkezési 
határidő: június 30.). Étkeztetési részlet befizetése: május 31. 
Utolsó étkezési részlet befizetése: június 30.

Figyelem! Azon gyerekek számára, akik a nyilvántartás sze-
rint 2019. június 1-jén hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzetűek, a szünidei gyermekétkezés ingyenes!

A jelentkezési lapot április 1-jéig személyesen a polgármes-
teri hivatal 7-es irodájában lehet leadni – az előleg befizetésének 
igazolásával egyidejűleg –, illetve szkennelt formában elektroni-
kus úton a bilasz.ildiko@isaszeg.hu e-mail-címre küldve.

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Közművelődési minőségfejlesztés Isaszegen

A Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely, valamint az intézmény munkájában 
aktívan részt vevő civilszervezet, az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítvány több pályázaton is indult, hogy 
az önkormányzati finanszírozáson felül támogatásokat szerezzen eszköztárának gyarapításához, emelje a 
város közművelődési színvonalát, őrizze Isaszeg eszmei és tárgyi értékeit. A következőkben Verseczkyné Sziki 
Éva, az intézmény vezetője és a civilszervezet elnöke számol be ezen pályázatokról.

2018-ban beadtuk a pályázatunkat az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz 
(Csoóri Sándor Alap) programjaink 
megvalósítására. A támogatás célja: 
a népi kultúra területén, közösségterem-
tő műfajokban működő hazai és nemze-
tiségi néptáncos, népzenei és népdalköri 
szervezetek, közösségek támogatása. Az 
elnyert összegből (egymillió-háromszáz-

ezer forint) az Isaszegi Asszonykórus 
számára a népdalok betanítását, a ta-
nításhoz szükséges technikai eszközö-
ket (például diktafon), a fellépésekhez 
kötények és cipők készíttetését, valamint 
a fellépésekre az utazások költségeit 
fizetjük. A pályázati megvalósítás 2019. 
június 30-ig történik. Szintén 2018-ban 
pályázott az intézmény az Agrármi-

nisztériumhoz (Hungarikum Bizottság) 
a nemzeti értékek és hungarikumok 
gyűjtésének, népszerűsítésének, megis-
mertetésének, megőrzésének és gondo-
zásának támogatására. A pályázatban az 
értéktáras helyiség kialakítására szük-
séges összeget kértük a támogatótól. Az 
elnyert összegből (781 240 Ft) a helyiség 
teljes kialakítását elvégezzük: a témához 

méltó falfestmény készül, új és megfelelő 
padlózatot fektetünk le, képakasztó és 
világítási rendszert telepítünk és széke-
ket vásárolunk. Az értéktáras helyiséget 
a március 9-én a művelődési otthonban 
megrendezendő Isaszegi Értéktár-napon 
adjuk át a nagyközönségnek.

Az Isaszeg Népi Hagyományai Ala-
pítvány 2018-ban két nyertes tendert tud-
hat magáénak. Az Emberi Erőforrás Tá-
mogatáskezelőhöz (Csoóri Sándor Alap) 
benyújtott pályázatában tevékenységéhez, 
programjainak megvalósításához kért 
támogatást. Az elnyert támogatás célja: 
a népi kultúra területén, közösségteremtő 
műfajokban működő hazai és nemzeti-
ségi néptáncos, népzenei és népdalköri 
szervezetek, közösségek támogatása. Az 
elnyert összegből (kétmillió-nyolcszáz-
ezer forint) a Csata táncegyüttes táncosai 
számára népviseleti ruhadarabokat (női 
és férfiviseletek, kalapok és cipők) vásá-
rolunk, valamint a csoportok utazásait és 
a rendezvényekhez a zenekarok tisztelet-

díját fizetjük. Az Agrárminisztériumhoz 
(Hungarikum Bizottság) a nemzeti 
értékek és hungarikumok gyűjtésének, 
népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támo-
gatására nyújtottunk be pályázatot. Az 
elnyert támogatási összegből (952 600 Ft) 
az Isaszeg értékei kiadványt jelentetjük 
meg. A kiadványt a március 9-én meg-
rendezendő Isaszegi Értéktár-napon 
adjuk át a nagyközönségnek.

Zsigár Cecília divattervező és 
textilművész a Hagyomány a divatban 
– viselet másként: a Kárpát-medence 
hagyományos öltözetkultúrájának, vala-
mint népi kézműves értékeinek megőrzé-
se, népszerűsítése, alkalmazásuk a mai 
öltözködéskultúrában című pályázatával 
az Agrárminisztériumtól (Hungarikum 
Bizottság) kapott támogatásból isaszegi 
népi motívumokat felhasználva tervez 
ruhatárat, amelyet a Csata táncegyüttes 
táncosai mutatnak be március 9-én az 
Isaszegi Értéktár-napon.

Nekem érték Isaszeg

Az Isaszegi Értéktár Bizottság és a Dózsa György Művelődési 
Otthon pályázati felhívással fordul Isaszeg diákjaihoz 
Nekem érték Isaszeg címmel.

Mutass be egyénileg, csapatoddal vagy osztályoddal egy vagy 
több olyan dolgot Isaszegen, amely neked értéket jelent. Lehet 
ez bármi: egy hely, egy emlék, egy ember, esemény. Nincs 
megkötés, saját témával is előállhatsz. A lényeg az érték, 
amelyet te látsz. 

A videón a te szemszögedből kell bemutatnod azt, ami 
értéket jelent neked, illetve csapatodnak három-öt perces élő 
szereplős, avagy animációs kisfilm készítésével.

Technikai feltételek. A film legalább HD-felbontású (1280 
× 720 pixel), fekvő tájolású legyen. Készülhet mobiltelefonnal, 
tablettel, illetve kamerával is. Az elkészült anyagot a 
pályázóknak egy, a pályázat céljaira létrehozott Youtube-fiókba 
kell feltölteni nem listázott videóként, és ennek a linkjét kell 
elküldeni e-mailben az idgymo@gmail.com e-mail-címre a 
pályázó elérhetőségeivel (név, telefonszám, cím) együtt.

A pályázat beadásának határideje: 2019. május 30. Az első 
három helyezett értékes jutalomban részesül. A díjkiosztásra 
és a legjobb alkotások bemutatására Isaszeg város napján, 
augusztus 10–11-én kerül sor.

Értékelési szempontok: egyediség, tudatosság, történet, 
kulturális érték (a téma relevanciája), innovatív érték 
(gondolati eredetiség).

Idegen nyelven a színpadon

Immár második alkalommal hívta a Klapka-iskola a város 
általános iskoláit az Isaszegi Művelődési Ház színpadára, hogy 
együtt élvezzük az idegen nyelvű előadásokat. 

Angol és német nyelvű dalokkal, mondókákkal, rövid 
jelenetekkel mutatták meg kicsik és nagyok, milyen ügyesek 
és bátrak közönség előtt is. A több mint kétszáz fős nézősereg 
tapssal jutalmazta a kis „színészpalántákat”. 

Jövőre egy délutánra újra az idegen nyelvet tanuló diákoké 
lesz a színpad – kaptuk az ígéretet.

Auf Wiedersehen! Goodbye! – búcsúztunk egymástól.
RAJTÁNÉ FORRAY TÜNDE,  

DR. ESZENYINÉ SULYOK ÁGNES  
szervezők

Adatgyűjtés Isaszegen

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Isaszeg 
településen a hivatal elnöke által 2019-re 
engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre a 
korábbi évek gyakorlata szerint. 

A felvétel Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti 
nyilvántartási száma és megnevezése a 
következő: 1539, Munkaerő-felmérés és 
kiegészítő felvételei.

Az összeírási munkát a KSH megbízásából 
a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft. 
(Statek Kft.) fényképes igazolvánnyal ellátott 
kérdezői végzik.

A lakosság és az önkormányzat részére 
munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 
16 óra között, pénteken 8 és 14 óra között 
a 80/200-766-os telefonszámon, illetve a 
lakinfo@ksh.hu e-mail-címen adunk további 
felvilágosítást.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL  
ADATGYŰTÉSI IGAZGATÓSÁG
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Arany minősítést 
kapott az Isaszegi 
Asszonykórus 

A KÓTA Aranypáva Országos Népzenei 
Minősítőjén vett részt az Isaszegi Asszonykórus 
Székesfehérváron február 16-án a Fejér Megyei 
Művelődési Központ – Művészetek Házában, 
az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Csoóri 
Sándor Alap) támogatásával. Gratulálunk az Isa-
szegi Asszonykórusnak az arany minősítéshez!

IDGYMO

Madárcsicsergéssel indult az első ismerkedős alkalom 
a katolikus iskolában

Vera néni, a leendő elsősök osztály-
tanítója arra kérte a nagycsoportosokat, 
hogy csukják be a szemüket, és találják 
ki, mit hallanak. Aztán belefújt a ma-
dársípjába, és már lendültek is a kezek 
a magasba a megfejtéssel: madárcsi-
csergés – felelték kórusban a gyerekek, 
akik már nagyon kíváncsiak voltak arra, 
hogy mivel is készültek a tanítók az első 
ismerkedős alkalomra.

Miközben Vera néni és Marcsi néni 
segítségével a gyerekek a papírmadaru-
kon kezdtek el dolgozni, addig a másik 
teremben Almási Zsuzsanna, a Szent 
Erzsébet Katolikus Általános Isko-
la igazgatója mondta el a szülőknek a 
legfontosabb tudnivalókat az iskoláról. 
Tájékozatójában arra is kitért, hogy ha-

marosan megkezdődik az új tantermek 
és csoportszobák építése.

„A katolikus iskola a jövőt jelen-
ti Isaszegnek” – mondta az iskola lelki 

atyja, dr. Csiba Tibor plébános atya, 
aki örömét fejezte ki, hogy az ismerke-
dős alkalomra ilyen sokan eljöttek. Az 
egyórásra tervezett program hosszú-
ra nyúlt, nemcsak a gyerekek, hanem 
a szülők is az iskolapadban ragadtak. 
Éppen azt lehetett tapasztalni, amit 
szülőként napról napra magam is átélek, 
hogy a másodikos kisfiam alig akar 
hazajönni az iskolából, mert érzi, hogy 
jó helyen van.

BUDAHÁZI ÁRPÁD

Az isaszegi Szent Erzsébet Katolikus Általános 
Iskola további ismerkedős alkalmai: március 9., 
március 23., 10–11 óra. Nyílt nap: március 13., 
8–11 óra.

További információk: tel.: 30/454-9179; 
e-mail: isaszeg@szerzsebet.sulinet.hu; Facebook.
com/katolikusiskolaisaszegen.

Könyvtári kurír

A környezetvédelem jegyében csatlakoztunk a Jane Goodall 
Intézet kampányához. „A mobiltelefonok előállításához szük-
séges koltán ércet Afrikában, veszélyeztetett fajok, például 
gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, felemésztve 
erdeiket. Ezt a folyamatot szeretnénk megfékezni, így most 
elhatároztuk, hogy ezeket a mobilokat újrahasznosítás céljából 
összegyűjtjük. Arra kérünk mindenkit, hogy nézzen körül 
otthon, vegye elő, keressen egy általunk létesített gyűjtőpon-
tot, és dobja be a kihelyezett dobozunkba. A zárt dobozokban 
összegyűlt használt telefonokat partnerünk, az Inter-Metal 
Recycling Kft. fogja újrahasznosításra átvenni, ahol egy zárt 
láncolaton keresztül kerül feldolgozásra.” Ez a doboz a könyv-
tárban megtalálható. Várjuk a telefonokat, hogy ezzel is segít-
sük a veszélyeztetett állatok fennmaradását. (További részletek 
a Janegoodall.hu/mobilkampany oldalon olvashatók.)

Ezenkívül elemgyűjtő konténer is érkezik a könyvtárba ha-
marosan, amelybe a veszélyes hulladéknak számító elemeket, 
akkumulátorokat helyezhetik el látogatóink. Kupakgyűjtő 
dobozunk is évek óta rendelkezésre áll, amelyet szerencsére 
mindig megtöltenek olvasóink, de biztosan akad még néhány 
kupak, amelyik mégis a szemétben végzi. Kérjük, hozzák 
hozzánk, hogy Monostori Ferenc elvihesse, és a kupakok 
leadásából befolyt összeggel mindannyian támogathassuk 
Szikszai Szintia gyógykezeléseit.

Az új könyvek beszerzése márciusra várható, de addig 
is történnek érdekes dolgok a könyvtárban. Március 26-ig 
megtekinthető Danis János Szénégetők című fotókiállítása. 

A fekete-fehér képek nagyon szépen bemutatják ennek a ki-
halóban lévő foglalkozásnak a szépségét, nehézségét. 

Minden hónap első péntekén 17 órakor az Alkotó Köl-
tők Írók Klubja (AKÍK) irodalmi kávézót varázsol könyvtá-
runkból, amelyre szeretettel várjuk vendégeinket. Egy csésze 
kávé mellett hallgathatják meg az érdeklődők a legfrissebb 
alkotásokat, beszélgethetnek irodalomról, kultúráról. Kérjük, 
figyeljék Facebook-oldalunkat, hogy az esetleges változásokról 
azonnal értesüljenek!

ÁGOSTON KATA  
Jókai Mór Városi Könyvtár

Programok
Március 1., 17 óra: AKÍK – Irodalmi kávézó
Március 8., 18 óra: Végh Tamás A látomás vége című verseskötetének 
bemutatója
Március 29., 18 óra: Tátrai László: Félmillió lépés Nepálban – fotókiállítás és 
előadás

Könyvajánló

Lesz ez még így se – a 83 és 1/4 
éves Hendrik Groen titkos naplója
Hendrik Groen elmúlt 
nyolcvanhárom éves. Hollandiában 
egy nyugdíjasok számára fenntartott 
apartmanházban él. Fejébe vette, 
hogy naplót ír. Ennek segítségével 
bepillanthatunk mindennapjaiba. 
Finom iróniával tekint az öregedésre, 
életszeretetével megmutatja, hogy 
nyolcvanon túl is lehet örülni, célokat 
felállítani és elérni.

Természetesen szomorú 
események is történnek körülötte, 
de az egymást mindenben támogató 
kis nyugdíjas társaság segít 
átvészelni a nehéz időszakokat. Ez 
a könyv egyszerre szórakoztat és 
elgondolkodtat. Megmutatja, hogyan 
tekint a társadalom a nyugdíjasokra, 
és hogyan látják ők önmagukat.

Sir Edmund Hillary:  
Pillantás a csúcsról
2018-ban volt a Mount Everest 
meghódításának hatvanötödik 
évfordulója. Ebből az alkalomból 
jelent meg Sir Edmund Hillary 
önéletírása, amelyben szinte 
naplószerű részletességgel 
megismerkedhetünk az expedíció 
előzményeivel, mindennapjaival. 
Szinte együtt lépünk fel vele 
a csúcsra, amelyen ő és serpa 
kísérője, Tendzing Norgaj 
lábnyoma volt az első.

De Sir Hillary nevéhez nem csak ez az egy esemény 
kötődik. Tagja volt az Antarktiszt átszelő expedíciónak, 
járt az Északi-sarkon, tudományos kutatást szervezett a 
Himalájára a magashegyi akklimatizáció élettani hatásainak 
kutatása céljából, iskolákat, kórházakat, hidakat épített a 
serpáknak. Írásából megtudhatjuk, hogyan válik egy szerény 
sorból származó új-zélandi méhészből csúcshódító hős, a 
királynő lovagja, és miként fordítja hírnevét nemes célok 
támogatására.
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Aki Jackie Charltonnal melegített be a Népstadionban
Találkozás Orlik Józseffel

Olvasóink október óta megszokhatták, hogy országos hírességekkel készítünk interjúkat lapunkba. Ezúttal azonban városunk 
egyik ismert emberével beszélgettünk. Az isaszegieknek minden bizonnyal nem kell bemutatni Orlik Józsefet, a helyi sportkör 
legendáját, aki két kézzel építette a klubhelyiséget, most pedig a legújabb épületszárny átadására készül. Azt azonban már va-
lószínűleg kevesen tudják, hogyan nyerte meg élete meccsét hetvenhatezer ember előtt a Népstadionban.

– Mióta részese az isaszegi sportéletnek?
– Gyerekkorom óta az életem a labdarúgás. Az 1960-as 

években Lázár Bandi bácsi – talán sokan emlékeznek a legen-
dás edzőre – alapított egy kölyökfocicsapatot, én akkor csat-
lakoztam az isaszegi sportélethez. Kisebb megszakításokkal 
máshol is játszottam, eljutottam a magyar másodosztályba, 
a BVSC csapatába. A hetvenes évek közepén visszatértem, 
azóta pedig csak itt tevékenykedem. Játékosként a kapusposz-
tot kivéve megfordultam a pálya minden pontján. Beállósként 
kezdtem, de játszottam középpályást, szélsőt és középcsatárt 
is. A nyolcvanas évek közepén akasztottam szögre a stoplist, 
utána pedig a háttérben dolgoztam a csapatért.

– Bárkivel beszélünk a városban, mindenki ismeri 
„Oveszt”, még az is, aki életében nem látott egyetlen meccset 
sem. Hogyan lett önből isaszegi márkanév?

– Pedig a felmenők nem olyan rég jöttek ide, elsőként a 
nagyszüleim telepedtek le Isaszegen. Ők híres vendéglátó-
sok voltak a környéken, így a nevünket mindenki ismerte a 
faluban. Magam is rengeteg időt töltöttem a vendéglőben, így 
megszoktak, megszerettek a felnőttek. Nagyapám és a szüleim 
is imádták a sportot, minden létező módon támogatták, tőlük 
ered a rajongás. Édesapám, annak ellenére, hogy mozgássérült 
volt, hosszú éveken keresztül intézőként segítette a focicsapa-
tot. A nagybátyámék, a Szabó család tagjai remek játékosok-
nak számítottak. Még első osztályú csapatban is megfordultak. 

– Mennyire áll közel a foci az isaszegiekhez?
– A Dányi úti pálya „téeszesítése” után a mostani terület 

úgy jött létre, hogy magánemberek a saját földjeiket ajánlották 
fel erre a célra. Tehát a településen komoly múltja, hagyomá-
nya van a sportnak, azon belül is a labdarúgás szeretetének. 
Ezt a büfét, ahol ülünk, a nyolcvanas évek elején építettük fel. 
A sportkör akkori elnökének, Szentesi Sanyi bácsinak kiváló 
kapcsolatai voltak: amikor elbontották a gödöllői tűzoltószer-
tárt, megkaptuk a téglákat. Helyiekkel hordtuk át, és a saját 
kezünkkel építettük fel ezt a szárnyat. A betonozást szinte 
teljesen én csináltam, a vakolást unokabátyáimmal intéztük. 
Soha nem a gazdagok, hanem az összetartók egyesülete volt a 
miénk. Az egész családom beletette szívét-lelkét. Ani, a fele-
ségem mindig mögöttem állt. Akkor is, ha logisztikai kérdé-
sekről volt szó, de akkor is, ha a mezeket kellett rendbe rakni 
vagy bográcsozásban segíteni. Azóta mindig alakítgattunk 
rajta, hogy minél jobban szolgálja a várost és a labdarúgás 
iránt érdeklődőket. Ma már minden helyi fiatalnak adott a 
lehetőség, hogy sportoljon, van egy hely, ahova eljárhatnak 
mozogni. De rajtuk kívül is minden korosztály megtalálja a 
számítását. Az Isaszegi Sportegyesület száztíz éves, rengeteg 
támogatást kapunk az önkormányzattól és a polgármestertől. 
A hírnév és a hagyományok köteleznek bennünket. Nagyok 
lettünk, sok mindenre kell figyelnünk, de megálljuk a helyün-
ket. Itthon általában százhúsz-száznegyven ember látogat ki 

mostanában a meccsekre, negyven-ötven szurkoló kísér ben-
nünket idegenbe, ez egy megyekettes csapatnál ma már jónak 
számít. A 1940–50-es években összevont csapatban az NB 
II.-ben szerepeltünk, de az 1968–69-es szezonban kerültünk 
a megyeegybe. Onnan 1977-ben estünk ki. Szép időszak volt, 
sok néző járt ki a meccsekre. Ha csak háromszáz néző jött 
ki, akkor már elégedetlenkedtünk. A Gödöllő elleni meccsen 
egyik évben kétezer-nyolcszáz néző előtt játszottunk, hatal-
mas élmény volt. 

– Ez volt a legemlékezetesebb meccse?
– Nem, az egy 1968. szeptember 11-én játszott mérkőzés. 

A Ferencváros a Vásárvárosok Kupájában az angol Leeds Uni-
ted csapatát fogadta. A felvezető meccs ilyenkor mindig két 
ifjúsági csapat között zajlott. Akkoriban én a Fradi serdülőcsa-
patában, az Úttörő III.-ban játszottam, a Központi Sportiskola 
legjobbjaival mérkőztünk meg. Hetvenhatezren látogattak ki a 
Népstadionba, amíg érkeztek a szurkolók, addig ez szórakoz-
tatta a közönséget. Ilyenkor azonban a legtöbben már elfog-
lalták a helyüket, a felvezetőre is kíváncsiak voltak. Leírhatat-
lan hangulat uralkodott, nem éreztem a lábam alatt a talajt. 
Csereként léptem pályára az első félidő közepén, a megsérült 
beállós védőjátékost váltottam. 3-1-re győztünk, sosem felej-
tem el ezt a napot. Már csak azért sem, mert a bemelegítésnél 
a Leeds világbajnok játékosával, Jackie Charltonnal találkoz-
tunk. Sir Bobby Charlton öccse megállított bennünket, és 
fejelgettünk néhányat. Oxizgatott és trükközött párat, barátsá-
gos volt velünk. 

– Önnek nemcsak a neve, az egyesületi elnöki tevékenysége 
is legendás a városban.

– 1991-ben választottak a sportkör elnökének, óriási 
összefogással, tiszteletre méltó, idős kollégákkal dolgoztunk. 
Szerencsére számon is kértek, de mindent rendben csináltunk. 
2001-ig dolgoztam elnökként, de azóta is aktívan részt veszek 
az egyesület életében. Három gyerekcsapatot edzettem egy-
szerre ebben az időszakban, kétszer elsők lettünk Pest megyé-
ben. Az egyik akkori játékosom most a Diósgyőrt erősíti: az 
isaszegieknek, azt hiszem, nem kell bemutatnom Vernes Ri-
chárdot. Négy-öt éves korától tizenkét éves koráig itt játszott a 
pályán, a kezem alatt. A Honvédban lett első osztályú játékos, 
de volt kölcsönben Pakson és Ausztráliában is. Többszörös 

utánpótlás-válogatott. Azóta amennyire csak tudom, anya-
gilag és a kapcsolataim révén támogatom a csapatot. Én sze-
reztem be a pálya melletti korlátot, az edzőpálya és a játszótér 
építésénél is aktívan részt vettem, labdákról is gondoskodtam. 
Jelenleg a nagyobbik fiam az elnök, neki is mindenben segítek. 
Felhajtottam azokat a vállalkozókat, akik a nyereségadójukból 
segíthetnek az egyesületnek. Így lett például füves pályánk, 
kerítésünk, rendbe jött a locsolórendszerünk, és még sorol-
hatnám. A polgármesteri hivatal is pályázott, nekik köszön-
hetően világítás is segíti a sötétben sportolókat. A felső szint 
teljes átalakítására két évvel ezelőtt kaptunk támogatást, ezt 
áprilisban adjuk majd át. Több öltözőnek, vendégszobának is 
jutott hely, egy remek szertárral is bővültünk. Kényelmesek a 
vendégszobáink, ide leginkább a testvérvárosainkból érkező-
ket várjuk majd. 

– Hogyan teljesítenek most a korosztályos csapatok?
– Nem szerepelünk rosszul, a középmezőny tájékán járunk 

általában. De nemcsak a bajnokság adott számunkra, eljárunk 
a Hatvani Miklós által megálmodott Polgármesterek Kupájára 
a testvérvárosainkba. Zselicben, Lengyelországban, Szerbiában, 
Csíkszentmártonban jártunk az utóbbi években. Ilyenkor több 
napra megyünk, így láthatjuk a felfogásbeli különbségeket, eb-
ből sokat tanul mindenki. Leírhatatlanul jó látni például, hogy 
a székelyek mennyire összetartók. Látszik, náluk kiemelten 
fontos, hogy minden korosztály megtalálja a számításait. Az 
egymásra építettséget mindig fontosnak tartottam. Én szervez-
tem az első ovisfocit, és az én nevemhez köthető az első öreg-
fiúkcsapat is. Ez óriási felelősség, amit mi komolyan veszünk, 
nem véletlen, hogy jelenleg összesen kilenc edző dolgozik a 
különböző korosztályoknál, egynél még én is. Kötődnek a vá-
roshoz, összetartók. A sport legfontosabb célja éppen ez: meg 
kell tanítania a gyerekeket, hogy kötődjenek egy helyhez, aho-
va visszajárhatnak, amiről tudják, hogy mindig szívesen látják 
őket. Az első ificsapatom tagjai, akiket még az 1980-as években 
edzettem, ma öregfiúkként visszajárnak valamelyik pályára. 
Jut eszembe: utána kell néznem, hogyan tudjuk elűzni végre a 
vakondokat, mert elkezdték megtámadni a területet. A pályá-
kat egyelőre sikerült megvédenünk, de el kell zavarnunk őket a 
környékről, nehogy bármiben is kárt tegyenek.

HORVÁTH ATTILA
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Ismerd meg hazádat! – Eger és környéke

Napjainkban – leginkább az olcsó, fapados légitársaságoknak köszönhetően – könnyen és rövid idő alatt elérhető Európa va-
lamennyi vonzó turisztikai desztinációja. Azt is tudjuk, hogy már néhány óra autózással eljuthatunk a honfitársaink körében 
nagy népszerűségnek örvendő, ám egyre borsosabb árú horvát tengerpartra. A bőséges kínálat sajnos sok esetben elhomályo-
sítja annak a lehetőségét, hogy hazai célpontot válasszunk. Jó, ha tudjuk, hogy ez a kilencvenháromezer négyzet-kilométeres 
földrajzi egység, amelyet hazánknak nevezünk, rengeteg vonzó turisztikai lehetőséggel kecsegtet. Vélhetően sokan ma is gond 
nélkül fel tudják idézni Rockenbauer Pál Másfél millió lépés Magyarországon című ismeretterjesztő sorozatának nosztalgikus 
zenéjét és képi világát. Bármennyire meglepő, jövőre lesz negyven éve, hogy a stáb tagjai elindultak az Országos Kéktúra keleti 
végpontjától, a Nagy-Milictől, és nekivágtak az Írott-kőig tartó 1124 kilométeres távnak. Az eltelt negyven esztendő és termé-
szetesen a szerzők előtt is tisztelegve szeretnénk népszerűsíteni a magyar tájakat egy kicsit más, a mai korunknak megfelelő 
szemszögből. Az Ismerd meg hazádat! rovatunkban olyan területi egységeket igyekszünk bemutatni, amelyek egy hosszú hét-
végén (4 nap/3 éj) belül gazdag élményanyaggal tudnak szolgálni egy családnak vagy egy baráti társaságnak. A kirándulások 
kiindulópontja magától értetődően minden esetben Isaszeg.

Eger Heves megye székhelye, közel ötvennégyezer lakosával 
Miskolc után Észak-Magyarország második legnépesebb tele-
pülése. A város hangulata egyszerre hősies, bájos és barátsá-
gos. A több száz esztendős, jelentős történelmi múltra vissza-
tekintő egri vár sugározza a hazaszeretet és a bátor küzdeni 
akarás üzenetét.

Eger fejlődésében jelentős szerepe volt a katolikus egyház-
nak, hiszen iskolákat, közösségi épületeket, kórházat épített. 
A líceumban található Főegyházmegyei Könyvtár megalapí-
tása is Eszterházy Károly püspök nevéhez fűződik. A város az 
Egri borvidék központjaként az egyik legjelentősebb magyar 

borváros. Az egri bikavér az Egri borvidék legismertebb már-
kája, amelyre a város legnagyobb „boros mulatságát”, a min-
den évben több tízezer turistát vonzó bikavérünnepet építi.

Természetesen nemcsak a megyeszékhely kecsegtet remek 
turisztikai attrakciókkal, a környék számos épített és termé-
szeti látnivalóval várja az ideérkező vendégeket. 

Első nap. Az eddigi kirándulások közül a most következő 
lesz a leggyorsabban teljesíthető szakasz, ugyanis az Isa-
szeg–Eger-távolság közúton mindössze százhúsz kilométer. 
Gödöllőnél felhajtva az M3-as autópályára körülbelül másfél 
óra alatt túleshetünk az utazáson.

Szállásunkat érdemes a város központjában lefoglalni, hogy 
gyalogszerrel is fel tudjuk keresni a látnivalókat, amelyekből 
nem fogunk hiányt szenvedni. A Hild József tervei alapján épült 
egri bazilika Magyarország második legnagyobb temploma, 
1837. május 6-án szentelték fel. Az egri várhoz fűződő, min-
denki által ismert esemény az 1552-es török ostrom, amikor a 
várvédők Dobó István kapitány parancsnoksága alatt visszaver-
ték az Oszmán Birodalom túlerőben lévő seregét. A vár ma már 
műemlékvédelmi oltalom alatt áll. Állandó kiállításai bemutat-
ják a vár történetét, de az erősebb idegzetű látogatók megismer-
kedhetnek a középkori kínzási technikákkal is.

A kellemesen eltöltött nap végén pedig irány a Szépasz-
szony-völgy, ahol közel kétszáz borospince, éttermek és állan-
dó élőzene várja a minőségi ételek és italok kedvelőit.

Második nap. Egertől alig fél óra autóútra található Recsk 
nagyközség. A Mátra hegység területén található település ne-
ve akaratlanul is összeköthető a fájó történelemmel. Magyar-
ország leghírhedtebb kommunista kényszermunkatáborának 
helyén 1996-ban nyílt meg a megrázó emlékpark. A park, 
amely a falu központjától hat kilométerre található, autóval 
könnyen megközelíthető, az útirányt végig táblák jelzik. A ra-
bok visszaemlékezései szolgáltak alapul a tábor kialakításában. 
Az itt létesített valósághű barakkban kiállítást tekinthetünk 
meg a fennmaradt tárgyakból.

A vélhetően felkavaró látogatás után tekintsük meg a 
szomszédos siroki várat, amely nem véletlenül a környék 
egyik legnevezetesebb műemléke. Már az 1267-es iratokban is 
olvasni róla. Károly Róbert királyi várrá nyilváníttatta 1324-
ben. Nagy Lajos már az épület állagmegóvásáról is gondosko-
dott, hiszen az akkor már erősen roskadozó falakat kijavíttat-
ta. A vár csak a nyitvatartási időben látogatható, belépődíjat 
szednek. Az úgynevezett alsóvárat rendbe hozták, múzeum 
működik benne. A bejárattól négyszáz méterre látható a Barát 
és az Apáca, két különleges sziklaalakzat, amelyek turistaösvé-
nyen felkereshetők.

Jó, ha tudjuk, hogy a vár lábánál halad el az Országos Kék-
túra 22-es számú szakasza.

Harmadik nap. Körülbelül ötven percet kell autóznunk, 
hogy meglátogathassuk a Tisza-tó fénypontjának is nevezett, 
Poroszlón található Tisza-tavi Ökocentrumot. Ez a hazánkban 

egyedülálló bemutatóhely a Tisza és a Tisza-tó természeti kin-
cseit, Magyarország második legnagyobb tavának csodálatos 
élővilágát tárja elénk. A 2012-ben átadott központi épületben 
alakították ki Közép-Európa legnagyobb édesvízi akváriumát, 
de a környező parkban és a tóparton is megannyi izgalmas 
látnivaló fogadja a látogatókat. A 3D-s mozi, a szabadidőpark, 
a vízi sétány és az ökocentrum főépületében az állandó kiállí-
tások nagy élményt jelentenek korosztálytól függetlenül.

A visszaúton álljunk meg Mezőkövesd városában. A Ma-
tyó Múzeum falai közt megelevenedik a tárgyakban élő 
hagyomány. Az egykori Korona Szálló műemlék épülete 
akadálymentesítve várja vendégeit. Matyó lakodalmas me-
net, matyó viseletek, fotó- és kékfestőműhely, surckészítő és 
parasztház hagyományos berendezéssel várja a nem is olyan 
távoli múlt iránt érdeklődőket.

A Hajdu Ráfis János Mezőgazdasági Gépmúzeum is sok 
érdekes látnivalóval szolgálhat. A majdnem háromezer négy-
zetméteres szabadtéri múzeumi kiállítás részei a mezőgazda-
sági eszközök a kézi erőtől a benzines lokomobilokig, száz éve 
működőképes gépmatuzsálemek, jéggyár, gazdaház, istálló, 
díszes kovácsmunkák és háborús relikviák is.

Hazaindulás. Mint eddigi kirándulásaink alkalmával, 
most is szeretnénk strandolási lehetőséget ajánlani. Nincs 
is nehéz dolgunk, hiszen a közelben található Egerszalók és 
Demjén is. Egerszalókon már régóta lehetőség a termálvíz 
nyújtotta kényelem, hiszen 1961-ben egy olajkutatás során 
meleg vizet találtak. A privát beruházásban létrejött demjéni 
fürdő pedig egész évben egyedülállóan meghosszabbított nyit-
vatartással hajnal két óráig várja a vendégeket.

H. T.

Ha Egerben járunk, megcsodálhatjuk Magyarország második legnagyobb templomát
Fotó: Eger-bazilika.plebania.hu

Eger tengernyi szépséget tartogat
Fotó: Pixabay

A Tisza-tavi Ökocentrum minden korosztálynak tetszeni fog
Fotó: Wikimedia
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Itt a tavasz, együnk virágot!

Azt nem garantálhatjuk, hogy nem lesz néha csípős hideg márciusban, ám biztos, hogy közeledünk a tavasz felé, egyre virágo-
sabb a környezetünk. Ezért aktuális egy gasztronómiai különlegesség, az ehető virágok témája, amelytől sokan még idegenked-
nek, pedig nem kellene.

A virágok ételként felhasználása 
több évszázada dokumentált tény, és 
napjainkban is jelen van a gasztronó-
miában. Akadnak olyan virágfajták, 
amelyek tökéletesen harmonizálnak 
egyes ízekkel, de ez is egy olyan terület, 
amelyet ismerni kell, ha nem akarunk 
káros, esetleg mérgező növényeket el-
fogyasztani. Illetve az is fontos, hogy 
ne vegyszeres vagy éppen az út szélén 
növő, szennyezésnek kitett növényeket 
használjunk fel. Adunk néhány tippet, 
amelyeket bárki kipróbálhat otthon – 
részletes recepteket pedig bőven találni 
az interneten.

Gyermekláncfű. A gyermekláncfű, 
másik nevén pitypang mindenki szá-
mára ismerős. Szörp és bor formájában 
kiváló, és egyes ételekhez is felhasznál-
ható – a vadzöldségekből és vadfüvek-
ből összeállított tavaszi saláták fontos 
alkotórésze. A sárga része édes, szinte 
mézízű, emiatt palacsintába is ajánlják. 
Ráadásul könnyű és ingyenes elérhe-
tősége vonzóvá teszi a virágkonyhával 
ismerkedő laikusok számára.

Levendula. Aki járt már Tihanyban, 
biztosan belefutott a levendulába ét-
termekben. Édes, fűszeres ízű, egyaránt 
illik a sós és az édes ételekhez. Passzol 

a gyümölcsös desszertekhez, a kevert 
tésztákhoz, és kiváló tulajdonságai van-
nak: nyugtató, görcsoldó hatása ilyen 
fogyasztás mellett is megjelenik.

Begónia. A virág íze a színével 
együtt változik, ezért érdemes meg-
kóstolni, mielőtt beletennénk az 
ételbe. Nyersen és főve egyaránt ehető, 
ráadásul a legtöbb fajtának a levele is 
fogyasztható. Ezt pépesítve, tejföllel és 
cukorral összekeverve gyümölcstorták-
nál tudjuk hasznosítani, míg magában 
salátákhoz lehet jó kiegészítő.

Körömvirág. Már az ókor óta is-
mert gyógynövény, egyik nagy előnye, 
hogy E-vitamint tartalmaz. Szirmai 
csípősek, fűszeresek, emiatt a sáfrány 
helyettesítésére használják. A hirtelen-
sültek mellé kiváló, de nyers és főtt me-

nübe is tehető, ráadásul látványos sárga 
és narancssárga színével esztétikusabbá 
teszi az ételt a tányéron. 

Ibolya. Az ibolyát szintén édessé-
geknél használják leginkább, készül be-
lőle sörbet, illik a túrókrémhez, ahogyan 
salátába szintén tesznek belőle egyes 
helyeken. Érdekesség: Erzsébet magyar 
királyné, azaz Sisi is szerette, a kandíro-
zott ibolyát több helyen hozzá kötik.

Borágó. A borágó kékes színű vi-
rága hasonló ízvilágú, mint az uborka, 
a magyar népnyelv uborkaszagú fűnek 
nevezi. Salátákhoz tökéletes, de főétel 
mellé, köretként és sütemények díszíté-
sénél is jól működnek a csillag alakú vi-
rágai, amelyeket akkor hullajt el, amikor 
azok ehetővé válnak.

GYÚRÓS ISTVÁN

Növekszik a melanomás megbetegedések száma hazánkban
Minden évben ellenőriztessük anyajegyeinket!

Növekszik a melanomás megbetegedések száma, ezért 
érdemes minden évben szakemberrel is ellenőriztetni az 
anyajegyeket – közölte Kuroli Enikő, a Bőr-, Nemikórtani és 
Bőronkológiai Klinika bőrgyógyász szakorvosa az M1-en. 

A melanoma a bőr pigmenttermelő sejtjeiből kiinduló 
rosszindulatú daganat. Kialakulhat már meglévő anyajegyből, 
különösen akkor, ha az állandó károsító ingernek van 
kitéve. A bőrgyógyász azt mondta, a növekedés hátterében 
a káros UV-sugárzás és a mértéktelen szoláriumhasználat 
áll. Elsősorban a középkorúak betegsége: a melanomával 
diagnosztizáltak átlagéletkora 40-45 év. Több formáját 
különböztetik meg, amelyek mind megjelenésben, mind a 
prognózist tekintve eltérnek egymástól. Mivel a kültakarón 

helyezkedik el, rendszeres önvizsgálattal és bőrgyógyászati 
szűrésekkel időben felismerhető. A számok megmutatták, 
hogy a magyar emberek jobban odafigyelnek, és egyre többen 
mennek az elváltozásokkal orvoshoz. Az évenkénti ellenőrzés 
mellett fontos a már említett önvizsgálat is. 

Ha egy anyajegy aszimmetrikus lesz, elmosódik a határa, 
növekszik vagy megváltozik a színe, meg kell mutatni egy 
bőrgyógyásznak. Egy kis változás nem feltétlenül jelent 
komoly gondot, de mindenképp érdemes olyankor is 
szakemberhez fordulni.

Kezelése alapvetően sebészi, kiterjedt betegségnél 
kemoterápiát, immunterápiát és sugárkezelést is alkalmaznak.

SZERKESZTŐSÉG

Fontos a tájékozódás a kuponos vásárlás előtt

A kuponos akciók korát éljük, mindenre kínálnak már árengedményt a való életben és az interneten. Ebben azonban rizikó is 
van, hiszen sok kedvezmény mögött más jellegű garanciákat találni, mint a hagyományos vásárlásnál. Összeszedtük, mire kell 
figyelni a kuponos akciók során.

A témával a Budapesti Békéltető Testület foglalkozott. 
A szervezet sok olyan kuponos esetről tud, amelyek során 
bizonyos webáruházak korlátozták a fogyasztói jogokat. 
Manapság kuponnal szinte bármilyen terméket vagy szol-
gáltatást megvásárolhatunk, legyen az luxusutazás, fogfehé-
rítés, kozmetikai kezelés, okostelefon vagy használati cikk. 
Éppen ezért mindent elkövetnek annak reményében, hogy 
a fogyasztókat vásárlásra bírják: ilyen próbálkozás az „egyet 
fizet, kettőt vihet” akció vagy az akár kilencvenszázalékos 
árleszállítás.

A kedvezményes árak vásárlásra csábítják a fogyasztókat, 
de előtte néhány fontos dolgot jó szem előtt tartani. A kupo-
nos oldalak a termékeket vagy szolgáltatásokat csak közvetí-
tik, nem értékesítik, így a vásárlás esetén nem a kuponos ol-
dal és a vevő között jön létre a szerződés, hanem a terméket 
ténylegesen eladó cég és a vevő között. Ezért a kupon megvá-
sárlása előtt tájékozódjunk, hogy kitől vásároltunk: a közvetí-
tő által értékesített szolgáltatásért általában nem tartozik sem 
jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel a kuponos oldalt 
üzemetető cég. A vásárlásnál az ajánlat tartalmának elfoga-
dásával, annak internetes visszaigazolásával a felek között 
létrejön a szerződés. Annak tudatában kössünk szerződést, 
hogy a weboldal üzemeltetője nem feltétlenül felel a megren-
delt termék vagy szolgáltatás hibájáért. Ez mindig attól függ, 
hogy a kupon kiállítását követően a fogyasztó melyik vállal-
kozással állt valójában kapcsolatban, melyik vállalkozásnak 
fizetett, a fizetésről melyik vállalkozás állított ki számlát, és 
ténylegesen ki adta át a terméket, a jótállási jegyet.

Mint minden internetes vásárlásnál, a kuponos akciók 
esetén is megilleti a fogyasztót a kupon megvásárlásától 
(általában a letöltésére feljogosító linket tartalmazó e-mail 
kézhezvételétől) számított tizennégy napon belüli indokolás 
nélküli elállási jog. Elállás esetén a fogyasztó részére visszajár 
a kupon vételára. Az elállási jog gyakorlása alól a kuponos 
vásárlásnál vannak kivételek, amelyeket a fogyasztói szer-
ződésekre vonatkozó jogszabály is meghatároz, így különö-
sen repülőjegy, zárt csomagolású vagy higiénés termékek, 
folyóiratok, CD-k megvásárlása. Mivel a kupont interneten 
vásároljuk, így a kuponos cég általános szerződési feltételei 
fognak ránk vonatkozni, mert ezek az ajánlat elfogadásával 
automatikusan a szerződésünk részét képezik. A kinyomta-
tott kupont, a megrendelésről és a visszaigazolásról kapott 

elektronikus levelezést is érdemes megőrizni a későbbi viták 
elkerülése végett. Ha a kuponnal igénybe vett szolgáltatás 
nem felel meg az előzetes tájékoztatásnak, akkor a hibás tel-
jesítésre hivatkozással követelhetjük a kártérítést. Ha hibás 
terméket vásárolunk kuponnal, akkor is élhetünk a hibás 
teljesítés esetén fennálló szavatossági és jótállási igényünkkel.

Mire figyeljünk?
1.  A kupon megvásárlása előtt el kell olvasni, hogy ponto-

san milyen terméket vásárolunk meg és milyen feltéte-
lekkel. Fontos tudnunk, hogy kivel állunk szerződéses 
kapcsolatban.

2.  Érdemes tájékozódni a kupon tényleges kibocsátójáról, a 
kupon beváltásának részletes feltételeiről, így a kedvez-
mény mértékéről, a kupon érvényességi idejéről, a beváltás 
helyéről. Nézzük meg, hogy a hirdetett ár valóban kedvez-
ményes-e!

3.  A vásárlás előtt szerezzünk be információkat a kuponról 
a tényleges kibocsátótól is, mert sokszor a kuponos oldal 
nem ad teljes körű tájékoztatást a beváltási feltételekről.

4.  A megrendeléssel kapcsolatos információkat érdemes ki-
nyomtatni vagy a számítógépünkön elmenteni.

5.  Tájékozódjunk a kuponos cég általános szerződési feltéte-
leiről is.

6.  Ha utazási szolgáltatást vásároltunk, ellenőrizzük a kupon 
beváltási helyén, azaz a szálloda honlapján lévő fontosabb 
információkat. A kuponár mellett sokszor pluszköltségek 
(hétvégi felár, idegenforgalmi adó, parkolási díj) is fel-
merülhetnek. Általában ilyen utazási kuponokat kiemelt 
idegenforgalmi időszakokban vagy hétvégén nem lehet 
beváltani.

7.  Ha a vitát nem tudjuk a vállalkozással közvetlenül rendez-
ni, forduljunk a Budapesti Békéltető Testület ingyenes és 
gyors eljárásához.

SZERKESZTŐSÉG

Kezdő virágevőknek ajánljuk a gyermekláncfű kipróbálását
Fotó: Pixabay
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Keresztrejtvény
A megfejtést 2019. március 20-ig várjuk az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre vagy a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán.  
A helyes megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő számunkban olvashatják. Kellemes 
időtöltést kívánunk! Februári rejtvényünk megfejtése: Farsang napja eljött már, kezdődik a jelmezbál. 
A februári jutalmat Kecskés János, Majorné Hegyes Anikó és Fehér Istvánné nyerte. Gratulálunk!

Fejtörők

Gyerekeknek
Szereted Tomot, Jerryt és Spike-ot? Keresd meg a képeken található tíz különbséget! Ha megtaláltad, karikázd be, és a képet 
küldd vissza szerkesztőségünknek március 20-ig digitális formában az ujsag@isaszeg.hu e-mail-címre, vagy add le személyesen 
a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A helyes megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyertesek nevét a következő 
számunkban tesszük közzé. A februári jutalmat Abonyi Ajna, Fodor Miklós és Tüttő Gréta nyerte. Gratulálunk!

Meglepetés nem volt a Grammy-gálán, botrány igen

Idén 61. alkalommal osztották ki a 
legrangosabb zenei elismeréseket, a 
Grammy-díjat Los Angelesben. 

Az aranygramofont először 1958-
ban adták át, azonban hasonlóan az 
Oscar-díjhoz, eleinte a ceremónia 
messze nem volt ennyire patinás és gi-
gantikus, sőt később is csak felvételről 
lehetett megtekinteni a rövidke ese-
ményt. Ma azonban a Grammy körüli 
felhajtás és hírverés az Oscar-, illetve a 
Golden Globe-gálához mérhető.

A rangos díjat elnyerők olyan 
előadók nyomdokába lépnek, mint 
Michael Jackson, aki máig rekordernek 
számít, mivel a Thriller című nagyleme-
ze nem kevesebb mint nyolc szobrocs-
kát zsebelt be 1984-ben. További érde-
kesség, hogy a könnyűzenei együttesek 
közül a U2 tartja a rekordot a maga 
huszonkét díjával, amit azóta sem tu-
dott egy banda sem túlszárnyalni. 

Az idei díjátadó nem tartogatott túl 
nagy meglepetéseket, azonban botrá-
nyos pillanatokat annál többet. Ahogy 
az várható volt, a manapság színészi 
tehetségét is csillogtató Lady Gaga 
volt az est sztárja három díjával. Az év 
egyik legnagyobb filmes sikerében, a 
Csillag születikben elhangzott Shallow 
című betétdaláért díjazták. 

Az év felvételét a leginkább az 
Egyesült Államokban népszerű Chil-
dish Gambino kapta. Mellesleg ő nem 
más, mint az a Donald Glover, aki 
tavalyi a Solo című filmben játszotta 
Lando Calrissiant. 2018 felfedezettje a 
nálunk is roppant népszerű Dua Lipa 

lett. Az előadót a magyar közönség jól 
ismerheti, mivel a tavalyi Sziget Feszti-
vál egyik fő fellépője volt. 

Kijelenthetjük, hogy összességében 
nagyon sok kritika érte az idei Gram-
my-díj-átadót. Sokak szerint a jelöltek 
nem a közönség ízlését tükrözik, pár 
kritikus hang szerint ez a jelöltlista 
nem más, mint pár zeneipari mogul 
szócsöve az aktuális politikai és egyéb 
trendekre. 

Az idei átadó legkínosabb pillana-
ta is egy hasonló kritikus mondathoz 
köthető. Amikor Drake átvette a leg-
jobb rapdalért járó Grammyt, a sztár 
arról kezdett beszélni, hogy igazából 
senkinek sincs szüksége díjakra ahhoz, 
hogy elismerjék a munkáját, ezzel is 

kissé degradálva a Grammy jelentősé-
gét. Mondandóját azonban nem volt 
lehetősége befejezni, mivel a műsor 
szerkesztői egyszerűen lekeverték a 
beszédét, ami kínos végkifejletet ered-
ményezett. 

A végére tartogattam a számunkra 
legérdekesebb tényt a Grammy törté-
netében, amely minden olvasó szívét 
megdobogtathatja: a férfi előadóknál a 
legtöbb Grammy-díjjal a magyar Solti 
György büszkélkedhet, aki harminc-
egy aranygramofon boldog tulajdono-
sa volt. Ha a legrangosabb zenei díjra 
gondolunk, jusson eszünkbe, hogy 
ebben is mi, magyarok vagyunk a leg-
jobbak.

H. T.
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Programajánló
Az Isaszegi Művelődési Ház és Múzeumi Kiállítóhely programjai

MÁRCIUS 5., KEDD
10.00: A Ceglédi Mozgássérültek Ön-
álló Egyesülete közgyűlést tart

MÁRCIUS 9., SZOMBAT
Isaszegi Értéktár-nap 
15.00: Télűző, tavaszköszöntő felvonulás 
indul a múzeumtól a szlovák tájházig – 
kiszehajtás, kiszebábégetés
Kb. 17.00 órától a Dózsa György Mű-
velődési Otthonban értéktárbemutató 
helyi értékeinkből. A Csatangoló tánc-
csoport előadása, az Értéktár-szoba 
átadása, az Isaszeg Értékei kiadvány 
bemutatása, a Mozaik kézművescsoport 
bemutatója és foglalkoztatója. Közre-
működnek: Hadak Útja Lovas Sport-
egyesület, Boldi és bandája, Csatangoló 
tánccsoport, Csata táncegyüttes, Csat-
tanó tánccsoport, Isaszegi Asszonykó-
rus. Nőnapi gyerek- és felnőtt-táncház 
Stéger Danival és Pálinkás Tündivel. 
A belépés ingyenes.

A Gaudium Carminis női kamarakórus 
Stabat Matert énekel a katolikus Szent 
István-templomban

MÁRCIUS 12., KEDD
Hetvenkedő János – a Magyar Népmese 
Színház előadása gyerekeknek. Jegyár: 
700 Ft.

MÁRCIUS 13., SZERDA
A Klapka György Általános Iskola és 
AMI versmondó versenye – 9.30-tól 
10.15-ig óvodások; 10.15: iskolákkal 
egyeztetve 1–8. osztályosok.

MÁRCIUS 15., PÉNTEK
Isaszegi történelmi napok – városi meg-
emlékezések.
9.15: Református templom – beszédet 
mond Gergely Szabolcs református lel-
kész; közreműködnek a Klapka György 
Általános Iskola diákjai
10.00: Szoborhegy – ünnepi meg-
emlékezés. Beszédet mond Horváth 
Lajos, a Magyar Huszár és Katonai 
Hagyományőrző Szövetség első elnöke. 
„Ébredj ember, ünnep van ma” – „Tűnt 
március nagy napja” az Isaszegi Dam-

janich János Általános Iskola diákjai-
nak előadásában. A Szoborhegy alatt: 
Hadak Útja Lovas Sportegyesület, 
Csata táncegyüttes.

MÁRCIUS 18., HÉTFŐ
15.00: A Klapka György Általános Is-
kola és AMI versmondó gálaműsora és 
kiállítás

MÁRCIUS 19., KEDD
14.00–18.00: Véradás

MÁRCIUS 21., CSÜTÖRTÖK
Múzeum: Bismarck, a vaskancellár – az 
Időutazás a történelem nyomában – 
rendhagyó történelemóra következő elő-
adása. Előadó: Szanyi Dezső történész.

MÁRCIUS 22., PÉNTEK
Múzeum, 15.00: A magyar–lengyel ba-
rátság napja alkalmából ünnepi emlék-
műsor 

MÁRCIUS 23., SZOMBAT
Dányban az óvodások néptánctalál-
kozóján lép fel a Csata táncegyüttes 
Ficánka csoportja a Süss fel, nap című 
produkcióval
14.00: Az Isaszegi Nyugdíjasok Baráti 
Körének farsangi rendezvénye

MÁRCIUS 25., HÉTFŐ
Zongolimpia

MÁRCIUS 28., CSÜTÖRTÖK
19.00: Stresszmentes hétköznapok – így 
használd a pozitív pszichológiát anya-
ként. Előadás.

MÁRCIUS 29., PÉNTEK
A Gyergyószárhegyi Kulturális és 
Művészeti Központ művésztelepének 
bemutatkozó kiállítása, megnyitó

MÁRCIUS 30., SZOMBAT
10.00–14.00: Arctorna Mónival – 
workshop. Arcfiatalítás természetesen.

ÁPRILIS 3., SZERDA
Isaszegi történelmi napok – XXXI. ta-
vaszi emlékhadjárat

11.00: 1849 méteres emlékfutás iskolá-
soknak a Szent Márton-kúttól a Szobor-
hegyig a kulturális, közművelődési és 
sportbizottság szervezésében

ÁPRILIS 4., CSÜTÖRTÖK
Isaszegi történelmi napok – XXXI. 
tavaszi emlékhadjárat. „Értünk harcol-
tak” – 170. évfordulós vetélkedő a mú-
zeumban az isaszegi általános iskolások 
részére az Isaszegi Múzeumbarátok 
Körének szervezésében.

Az Isaszegi történelmi napok további, 
április 5–6-i programjait a hátoldalon 
olvashatják.

Kövessen minket a Facebookon és a 
honlapunkon! Programokról, tanfo-
lyamokról, csoportokról érdeklődni a 
művelődési otthon irodájában a 28/582-
055-ös vagy a 28/582-056-os telefon-
számon, az idgymo@gmail.com e-mail-
címen, valamint az Isaszegmuvotthon.
hu weboldalon és Facebook-oldalunkon 
is lehet. A programok változtatásának 
jogát fenntartjuk!

VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA  
igazgató

Anyakönyvi hírek
a 2019. január 22. és február 21. közötti időszak eseményeiről

Születések: Mike Dominik Mirkó, Baranyi Dániel Sándor,  
Tángyas Attila, Dantesz Kamilla, Faragó Dzsesszika Veronika, 
Sándor Regina, Demeter Lídia, Molnár Aida, Kőrösi-Nagy 
Benedek, Nemes Kornél István, Nemes Martin Iván,  
Bebrevszky Borcsa Mária, Bukhár Zóra Lili, Varga Csenge,  
Aranyos Réka, Lázár Boglárka 
Házasságkötés: Hegedűs Andrea és Laczik András, Maszlag 
Margit és Szűcs László, Láncz Marianna és Baczoni István
Halálesetek: Nagy Sándor (79 éves), Földi Józsefné Nagy Éva 
(59 éves), Szász Margit Katalin (83 éves), Farkas Imréné Bóné 
Zsuzsanna (74 éves), Váradi Lászlóné Nemes Jolán (84 éves), Versecki 
Istvánné Berki Ida (62 éves), Hajdu János (65 éves), Vilimek Ferencné 
Kurucz Mária (86 éves), Szmolicza Józsefné Tóth Anna (102 éves), 
Fuferenda Jánosné Varga Margit (64 éves), Cserényi József (85 éves), 
Hrustinszki Istvánné Bodrogi Magdolna (79 éves), Wilhelem István 
Antalné Simon Anna (80 éves), Kecskés Imre (86 éves)

Fontos információk, elérhetőségek

Isaszeg Város Polgármesteri Hivatala Rákóczi u. 45. Ügyfélszolgálat 
telefonszáma: 28/583-100. E-mail: hivatal@isaszeg.hu.  A hivatal 
ügyfélszolgálati rendje: hétfőn 8–12 és 13–18, keddtől csütörtökig 
8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között. Ügyfélfogadási rend: 
hétfőn 13–16, szerdán 8–12 és 13–16, pénteken 8–12 óra között

Isaszegi Rendőrőrs telefonszáma: 70/387-2693. Amennyiben nem 
elérhető, hívja a 112-t!

Közterület-felügyelet (munkaidőben hívható) telefonszáma:  
70/315-2314, 70/198-6929

Isaszegi polgárőrség 70/328-4970
Isaszegi Városüzemeltető Szervezet Madách I. u. 14., telefon: 

28/582-712 (munkaidőben); e-mail: varosuzemeltetes@isaszeg.hu
Mezőőrök telefonszáma: 70/459-3301, 70/459-3302
Gyepmester, állati tetemek elszállítása: Hercig József, 20/964-3025
Isaszegi Önkéntes Tűzoltóegyesület  

0–24 óra között hívható központi segélyhívószáma: 70/601-9105
Pest Megyei Kormányhivatal 
 Gödöllői Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály: 2100 Gödöllő, 

Szilhát u. 53. Tel.: 28/410-175, 28/410-297. 
 Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatala: 2101 Gödöllő,  

Ady Endre sétány 60. Telefon: 28/514-305, 28/514-315. Ügyfélfoga-
dás: hétfőn és szerdán 8–15, pénteken 8–11.30 között

Járási ügysegéd: Templom u. 11., fogadóóra hétfőn 14–16 óra között
Temetkezés Fény-Alkony Kft., Mészáros Gusztáv, telefon: 30/964-7032
Temetőgondnok Ecseri Pál, 30/305-8962, ecseriko@freemail.hu
Falugazdász Maczó Tamás, minden hónap harmadik-negyedik szerdá-

ján 8-tól 12 óráig tart ügyfélfogadást a Templom u. 11.-ben. Telefon: 
30/418-3789; e-mail: maczo.tamas@nak.hu

SZOLGÁLTATÓK ELÉRHETŐSÉGEI
Közvilágítással kapcsolatos bejelentés munkaidőben a 28/520-873-as 

vagy a 20/329-9347-es, illetve az éjjel-nappal hívható 80/625-726-
os telefonszámon, valamint a kozvilagitas@elmuszolg.hu e-mail-
címen és az Elmuszolg.hu weboldalon történhet

ELMŰ-ÉMÁSZ Hibabejelentés: 80/42-43-44; Elmuemasz.hu
 Mérőállás bejelentése vezetékes telefonról: 80/202-938;  

mobiltelefonról: 20/938-3838, 30/938-3838, 70/938-3838
 Telefonos ügyfélszolgálat számlázási és egyéb ügyekkel kapcsolat-

ban hétfőn, kedden és szerdán 8–16 óra között, csütörtökön 8–20 
óra között: 20/978-5611, 30/978-5611 vagy 70/978-5611, illetve 
20/978-5612, 30/978-5612 vagy 70/978-5612

 Munkatársak azonosítása: 80/200-338 (zöld szám)
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Rákóczi u. 18., tel.: 28/494-517. 
 Hibabejelentés folyamatosan a nap 24 órájában

–  ivóvíz-szolgáltatással kapcsolatban: 30/992-2283
–  szennyvízelvezetéssel, -tisztítással kapcsolatban: 30/378-9971

NKM Földgázszolgáltató Zrt.: Nkmfoldgaz.hu. Mérőállás bejelentése 
vezetékes hálózatból: 80/405-540; mobilhálózatból: 1/237-7777. 
Telefonos ügyfélszolgálat hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 8–18 
óra között, csütörtökön 8–20 óra között: 20/474-9999, 30/474-9999 
vagy 70/474-9999

Zöld Híd B.I.G.G. Kft. Zoldhid.hu. Ügyfélszolgálat hétköznap 8–16.30 
között: 28/561-200

Egészségügyi információk

Munkanapokon 800–1530 óra között a betegek számára saját 
háziorvosuk áll rendelkezésre. Hétfőtől csütörtökig 1530–1800 óra 
között, pénteken 1130–1800 óra között készenléti szolgálat működik 
a sürgős esetek ellátására, amely az alábbi időbeosztás szerint 
hívható. Hétfőn dr. Mészáros Zsolt, Aulich u. 3., tel.: 28/751-561, 
30/831-1887. Kedden dr. Kürti József, Csata u. 2., tel.: 28/495-
238. Szerdán dr. Eszlári Egon, Hunyadi u. 19., tel.: 28/493-288. 
Csütörtökön dr. Tordai Gábor, Aulich u. 3., tel.: 28/751-591; 
20/928-3987. FIGYELEM! AZ AULICH UTCAI HÁZIORVOSI 
RENDELŐ TELEFONSZÁMAI MEGVÁLTOZTAK.
Pénteki készenléti beosztások márciusban és áprilisban:
március 1.: dr. Mészáros Zsolt; március 8.: dr. Kürti József; március 
15.: ügyelet; március 22.: dr. Eszlári Egon; március 29.: dr. Tordai 
Gábor; április 5.: dr. Mészáros Zsolt; április 12.: dr. Kürti József; 
április 19.: Gödöllő; április 26.: dr. Eszlári Egon
Központi orvosi ügyelet: Gödöllő, Szabadság tér 3. Tel.: 70/370-

3104. Ügyeleti idő: munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 
óráig, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 24 órában

Gyermekorvosi rendelők: 
Dr. Horváth Anna, Botond u. 12. Telefon: 28/493-250
Dr. Papp Tünde Éva, Rákóczi u. 14. Telefon: 28/750-970
A mentők ingyenes hívószáma: 104
Gyógyszertárak nyitvatartási rendje: Ezüstkehely Patika hétfőtől 

péntekig 8–18, szombaton és vasárnap 8–12 óra között; Liget 
Patika hétfőtől péntekig 8–18, szombaton 8–12 óra között, 
vasárnap zárva

Éjszakai ügyelet: Szemere Gyógyszertár, Pécel, Tanácsház utca 4. 
Telefon: 28/452-851

Fogorvosi rendelő: Rákóczi u. 10. Telefon: 28/495-237
Védőnői szolgálat: Rákóczi u. 14. Telefon: 28/495-827
Tormay Károly Egészségügyi Központ: Gödöllő, Petőfi Sándor  

tér 1. Telefon: 28/430-655, 28/430-452, 70/502-1876, 70/502-1872
Közgyűlés
A nyugdíjas vasutasok szakszervezetének 
évadnyitó közgyűlését március 13-án, szerdán 
9 órakor tartjuk a klubhelyiségben (Isaszeg, 
Rózsa út 3/b). Minden tagunkat szeretettel 
várjuk.

VEZETŐSÉG

Fogadóóra
Vécsey László, a Fidesz–KDNP 
országgyűlési képviselője 
fogadóórát tart.
HELYSZÍN: Isaszeg, 

polgármesteri hivatal.
IDŐPONT: március 28., csütörtök, 17–18 óra 
között.
Előzetes időpont-egyeztetés lehetséges  
Mavrák Krisztinánál a 20/212-9660-as 
telefonszámon vagy a vecseylaszlo@fidesz.hu 
e-mail-címen.
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Isaszegi történelmi napok – XXXI. tavaszi emlékhadjárat

ÁPRILIS 5., PÉNTEK
18.00: Emlékest a Szabadságtörekvések 
emléktemplomában – református temp-
lom. Köszöntőt mond Gergely Szabolcs 
református lelkész. Közreműködők: 
Gaudium Carminis női kamarakórus, 
Berle Sanford Rosenberg és barátai. Ko-
szorúzás – Lengyel légió és a történelmi 
hagyományőrzők.
Kb. 19.00: Fáklyás felvonulás indul a 
Kőkereszthez. Hadak Útja Lovas Sport-
egyesület, történelmi-katonai és népi 
hagyományőrzők felvonulása. Petőfi-est 
a Club Színház előadásában. Közremű-
ködők: Kékszivárvány néptánccsoport 
(Gyergyóditró), Csata táncegyüttes, 
Csattanó tánccsoport, Csatangoló tánc-
csoport, Isaszegi Asszonykórus. Közös 
tánc – zsíros kenyér, tea, forralt bor.

ÁPRILIS 6., SZOMBAT
Koszorúzások 
11.00: Múzeum – Isaszegi 

Múzeumbarátok Köre
11.30: Sportcsarnok – történelmi 

hagyományőrzők
13.00: Katonapallag – Isaszegi 

Múzeumbarátok Köre 
14.30: Városháza – történelmi-katonai 

hagyományőrzők
14.40: Hagyományőrző katonai 

díszfelvonulás indul a NAV 
Pénzügyőr Zenekar felvezetésével a 
városházától a Szoborhegyig

Kb. 18.00: Honvédszobor – történelmi-
katonai hagyományőrzők

Sportcsarnok 
10.00: Korszaki hagyományőrzők és 
a katonai huszártábor bemutatása a 
sportcsarnok mögötti területen

A Szoborhegy alatt 
11.00–18.00: Furfangos csudavilág 

– szabadtéri játszóház, vidám 
szórakozás az egész családnak 
hetven játékkal, kirakodóvásár, 
mézeskalács huszárok – gólyalábas 
hajcihő, vásári komédiások

12.00–12.30: Gyerekcsata – zoknicsata
12.30–13.00: Hagyományőrző kelevézek 

– népi hangszerek bemutatása: 
tekerőlant, csimpoly – magyar 
duda, koboz, ütőgardon, doromb, 
köcsögduda, moldvai dob

13.00–13.50: Triola együttes – inter-
aktív játékok, ritmushangszerek, 
vidám dallamok, saját gyerekversek 

és -mesék. Sok nevetés és vidámság 
együtt!

13.50: A menet érkezéséig Aurevoir 
zenekar (ethno-beat zenekar)

Kb. 15.00: A katonai díszmenet 
megérkezése a Szoborhegyhez

Kb. 15.00 órától a Hadak Útja Lovas 
Sportegyesület, a Kékszivárvány 
néptánccsoport (Gyergyóditró), 
az Isaszegi Asszonykórus, a Csata 
táncegyüttes, a Csattanó tánccsoport 
és a Csatangoló tánccsoport zenés-
táncos színházi előadása 

Kb. 16.00 órától isaszegi emlékcsata 
– katonai díszszemle és csataimitá-
ció több száz lovas, gyalogos és 
tör ténelmi hagyományőrző 
részvételével

Múzeum
9.00–17.00: Az 1848–49-es forradalom 

és szabadságharc tavaszi hadjárata 
dicső isaszegi csatájának 170. 
évfordulója alkalmából időszaki 
kiállítás nyílik. A kiállítás egyéb 
napokon nyitvatartási időben április 
végéig megtekinthető.

Programjaink az egész nap folyamán 
több területen, párhuzamosan zajlanak. 
Mindenkit szeretettel várunk!
A programokban a változtatás jogát 
fenntartjuk!

MŰVELŐDÉSI OTTHON

Dózsa György Művelődési Otthon és Isaszegi Múzeumi Kiállítóhely
Elérhetőségek: 2117 Isaszeg, Dózsa György u. 2.; tel.: 28/582-055, 70/333-6081; tel./fax: 28/582-056; Isaszegmuvotthon.hu; e-mail: idgymo@gmail.com;  
Facebook: Muvelodesiotthonisaszeg


